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VEDTÆGTER
for

Den Selveiende lnstitution
Østbækhjemmet

"Den Selvejende lnstitution Østbækhjemmef', (herefter kaldet Østbækhjemmet), beliggende

lndustrivej 19A-C, 6870 Ølgod er oprettet i overensstemmelse med lov om socialservice. lnstitutionen

har flere afdelinger.

1.
NAVN OG HJEMSTED
Østbækhjemmet er oprettet af Kristelig Handicapforening i 1983.

Østbækhjemmet ligger i Varde Kommune.

Østbækhjemmet har stiftet flere selvejende institutioner:

1. Den almene selvejende institution Boliglnstitutionen Østbækhjemmet (kaldet "Øslbæk 1-

2"), beliggende lndustrivej 19A-B, 6870 Ølgod.

2. Den Selvejende lnstitution Østbækhjemmet 3 (kaldet "Østbæk 3"), beliggende lndustrivej

19C,6870 Ølgod

Endvidere driver Østbækhjemmet Bofællesskabet med behandlingen omsorg og pleje.



2.
FORMAL

Østbækhjemmets formål er at tilbyde ophold for personer over 18 år med nedsat fysisk og psykisk

funktionsevne.

3.
GRUNDLAG Og KAPITAL

Østbækhjemmets grundlag er den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.

Østbækhjemmet drives af bestyrelse og ledelse med inddragelse af beboere og pårørende.

Østbækhjemmets egenkapital var pr.31.12.2013 på kr. 2.867.000,00, heraf udgjorde de likvide midler

kr.984.300,00.

4.
DRIFT og AKTIVITETER

Østbækhjemmet skal drives under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, åbenhed og

respekt for den enkelte persons værdi.

Pædagogikken tilrettelægges ud fra den enkelte beboers behov.

Aktiviteteme i Østbækhjemmet indbefatter:

1. Styring af løn- og plejedel med ansættelse af personale og driftsaftale med kommunen.

2. S§ring af driften, herunder opkrævning af udgifter for beboerne til:

Kost og husholdning

Bildrift

Øvnge beboerudgifter, herunder udflugter og anangementer

Drift af lejligheder

3. lndsamlingsaktiviteter, herunder julemarked m.m. samt nyhedsinfo/kontakt med støfte

kredse m.m.

5.
LEDELSE

Den overordnede ledelse udøves af Østbækhjemmets bes§relse.

Den daglige ledelse og drift varetages af Østbækhjemmets leder.



3

6.
BESTYRELSE

Medlemmer af bestyrelsen forpligter sig på aktivt at fremme Østbækhjemmets formå|.

Østbækhjemmets bestyrelse består af 5-7 medlemmer med følgende sammensætning:

1 medlem vælges af og blandt beboernes pårørende

1 medlem vælges af lM's lokalsamfund iØlgod

1 medlem vælges af LM's lokalsamfund iØ§od

1 medlem vælges af Østbækhjemmets personale

2-3 medlemmer vælges af de allerede udpegede medlemmer af bestyrelsen.

For så vidt angår valget af medlemmet blandt beboernes pårørende afholdes det hvert 2. år ved at

Østbækhjemmets bestyrelse senest 14 dage inden valget informerer om pårørendemøde med

opfordring til at opstille bes§relseskandidater. Disse opstilles alfabetisk og valget afholdes i årets

første måneder.

Ved valg af pårørenderepræsentant kan der for hver beboer afgives en stemme af beboer eller

nærmeste pårørende i nævnte rækkefølge.

Offentliggørelse af valget sker umiddelbart efter valget.

For så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer fra hhv. lM's og LM's lokalsamfund i Ølgod sker dette

ved valg hvert 2. år fra de respektive ledelser senest den 1. april.

For så vidt angår valg hvert 2. år af bestyrelsesmedlem af Østbækhjemmets personale sker dette på

et personalemøde senest den 1. april. Den daglige leder sørger for valget bekendtgøres 14 dage

inden personalemødet. De fremmødte personale har hver 1 stemme.

Valgperioden for alle medlemmer begynder den 1. maj. Genvalg kan finde sted.

Bes§relsen konstituerer sig en gang årligt, senest den 1. maj med formand, næstformand, kasserer

samt sekretær. I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen, tilstræbes det, at nære pårørende

ikke varetager formandshvervet.
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Bestyrelsen fastsætter selv sin fonetn ingsorden.

Bestyrelsen er ulønnet, men kan få faktiske udgifter dækket.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af de

stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer eller revisor kræver det, dog mindst 2 gange om året.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med en uges varsel med angivelse af dagsorden.

Formanden/næstformanden leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne føres til referat,

som underskrives på førstkommende møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmer, mindst 3 medlemmer incl. formand eller

næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær

næstformandens stemme udslag.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige om mødets

afholdelse, uanset evt. manglende overholdelse af nævnte tidsfrist for indkaldelse.

Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer bortset fra

beslutninger, hvortil der ifølge vedtægterne kræves kvalificeret flertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Ved ekstra ordinære økonomiske beslutninger kræves tilsynsmyndighedens godkendelse.

Uopsættelige afgørelser kan afgøres af formand og næstformand i forening og medtages på

fø rstkom mende bestyrelsesm øde.

Østbækhjemmets leder deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

Det tilstræbes, at Østbaekhjemmets konstituerede bestyrelse er identisk med bestyrelsen for

Boliginstitutionen Østbaekhjemmet og den selvejende institution Østbækhjemmet 3.

Bestyrelsen påser, at Østbækhjemmets administrative, økonomiske og pædagogiske anliggende

varetages under hensyn til formålet og den driftsoverenskomst eller lignende, der til enhver tid gælder

for Østbækhjemmets ledelse og drift.



Der skal til enhver tid foreligge en af bestyrelsen godkendt funktionsbeskrivelse for Østbækhjemmets

leder.

7.
REGNSKABSAR

Østbækhjemmets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år

fremlægges inden den 1. april hvert år tillige med et budget for det indeværende år, der sendes til

tilsynsmyndigheden, Socialtilsyn Syd.

Østbækhjemmets ledelse kan på baggrund af de tegningsberettigedes underskrift bestemme

anbringelsen af Østbækhjemmets midler.

Bestyrelsen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor.

8.
HÆFTELSE

lnstitutionens aktiver tilhører Østbækhjemmet som juridisk person, og den hæfter som sådan for

opfyldelsen af dens forpligtelser.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for institutionens forpligtelser, ligesom hverken bestyrelses-

medlemmer eller nogen tilknyttet institutionen har nogen ejendomsret over institutionens tilhørende.

Dog skal klausuler på gaver til Østbækhjemmet respekteres.

9.
TEGNINGSRET

Østbækhjemmet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i

forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb/salg eller pantsætning af fast ejendom kan Østbækhjemmet dog kun forpligtes af flertallet i

bestyrelsen.
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10.

DEN DAGLIGE LEDELSE

Bes§relsen ansætter en leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale under ansvar overfor

bestyrelsen.

Forud for ansættelser i faste stillinger begrundes valget af medarbejder for formand eller et udpeget

bestyrelsesmedlem.

Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Østbæhjemmets formå|, samt at

Østbækhjemmet drives ioverensstemmelse med relevant lovgivning og driftsoverenskomsten.

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af Østbækhjemmet, herunder kontakt til de

visiterende kommuner, pårørende q andre samarbejdspa(nere.

11.

OPLø§NING OG LIGNENDE

I tilfælde af Østbækhjemmets nedlæggelse eller såfremt det bliver umuligt at drive Østbækhjemmet

efter formålsparagraffen træffer bestyrelsen beslutning om opløsning eller sammenlægning med en

anden institution. Beslutningen kan kun vedtages med 213 af bestyrelsens stemmer på to på hinanden

følgende bes§relsesmøder med mindst'14 dages og maximalt 3 måneders interval.

I tilfælde af institutionens opløsning skal bestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse af kapitalen til

tilsvarende formå|. Beslutningen skal ske med 2l3s flertal på to på hinanden følgende bes§relses-

møder med mindst 14 dages og maximalt 3 måneders interual.

1?.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af nænrærende vedtægter kan kun ske med 213 af bestyrelsens stemmer. Ligeledes kræver

vedtægtsændringer tiltrædelse af tilsynsmynd§heden, Socialtilsyn Syd.

Nærværende vedtægter erstatter tidligere vedteegter at 22. iuni 2400.

Således vedtaget den 1. oktober 2014
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